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Medicina e Literatura, com freqüência, se entrelaçam. A Ciência 
de Hipócrates, às vezes, adora nomes de personagens encontrados nas 
obras literárias para caracterizar algumas importantes síndromes ou 
doenças. É o caso da chamada Síndrome de Pickwick, observada em 
indivíduos com grande obesidade que apresentam uma face pletórica e 
notável sonolência. Esse epônimo foi inspirado no personagem central 
do romance de Charles Dickens, A.r aventura.r doS r. Pickwick, o qual exibia 
o mesmo quadro clínico. Outros exemplos podem ser citados como os 
Complexos de Édipo e de Electra, tirados das tragédias gregas Édipo 
Rei, de Sófocles e Electra, de Eurípedes. 

Se, de um lado, a Medicina incorpora nomes encontrados na 
Literatura, de outro, observa-se com maior freqüência temas e termos 
médicos nas obras literárias. Esse assunto tem chamado minha atenção 
desde estudante, estagiário em hospitais universitários, quando comecei a 
detectar nomes de doenças em livros de autores famosos. Assim, Eça de 
Queirós, no romance A relíquia (1 ), descreve a morte do pai da seguinte 
mane1ra: 

Depoi.r, n '11ma noire de wtrudo, o papá morreu de repente, ,·om uma a,PQ/2/e:x.ia. 
ao de.rcer a e.rmdan'a de pedra da minha ccJJa, ma.rmrado d · urso, para ir ao 
baile das S whora.r ;'v!. acedo.,.. 

Coincidentemente, meu primeiro doente de enfermaria foi inter
nado no hospital em decorrência de um ictus apoplético! 

O entrelaçamento da Medicina com a Literatura é fascinante e 
tem despertado o interesse de vários escritores, entre os quais podem 
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ser citados: Pedro Henrique Saraiva Leão(2), Osvaldo Riedel(3), Otacílio 
Colares ( 4) e Moacyr Scliar (5). Desejando analisar o assunto desenvolvi, 
nos últimos dez anos, uma pesquisa sistematizada, cujos métodos de 
estudo e os resultados iniciais são apresentados no presente trabalho. 

MÉTODOS DE ESTUDO - Foram adotados os seguintes métodos: 
- método aleatório - nos livros lidos os termos médicos e os 

nomes das doenças são anotados e fichados para avaliação posterior; 
- método dirigido -consiste na análise das obras literárias que 

fazem referência a uma moléstia que desejo estudar; 
- análise das biografias dos autores - realizada com o objetivo 

avaliar o estado da saúde dos mesmos, causa da morte e eventual reper
cussão de suas doenças sobre a produção literária. 

FREQÜÊNCIA- É muito freqüente a citação de doenças e termos 
médicos nas obras literárias. Em alguns casos surgem apenas para com
por o texto de um autor, como acontece com pneumonia, tuberculose, 
gQ.t.a. febre amarela, apoplexia peste bubônica, esquizofrenia e de!irium 

tremem·. Há outras situações em que os escritores elegem uma doença 
rara como tema central do romance ou do conto e toda história se 
desenvolve e1n torno dela. 

O conto Bebê de tar!atana rosa, de João do Rio, constante do livro 
Os cem melhorei contoJ" braJi!eiros do Jécu/o, de Ítalo Moriconi (6) é um exem
plo típico de uma doença pouco freqüente em Medicina que é utilizada 
como tema principal de uma narrativa literária. Trata-se de uma história 
amorosa ocorrida no período do Carnaval entre o personagem Heitor de 
Alencar e uma jovem "gordinha e apetecível", a qual denominou bebê 
de tarlatana rosa. Trazia, à guisa de máscara, um nariz postiço, bem feito 
que ':foipreciJo ob.remar para verificá-lo fa!Jo". No auge da excitação, com 
esforço, ele conseguiu arrancá-lo e, perplexo, encontrou preso em sua 
mão " . . .  uma cabeç-a e.rtranha, uma caber-a .rem nan·::;:; com doi.r burams .rangrentos 
atulhados de algodão, uma cabeça que era aluánante - uma mtJeira com carne ... " 
Chorando o bebê de tarlatana rosa "arregaf-ava o beiro mostrando singularmente 
abaixo do buraco do nan·z oJ dente.r alvo.r'' e, implorando perdão, dizia que 
"Só no Càmm,al é que eu po.r.ro gozar. Então, aproveito, ouviste?" 

Esta patologia, onde o nariz de um enfermo é totalmente 
destruído pela doença, era comum na enfermaria de Dermatologia da 
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Santa Casa do Rio de Janeiro na década de cinqüenta. Quatro hipóteses 
diagnósticas eram levantadas para os estudantes: leishmaniose muco
cutânea, câncer, sífilis e tuberculose. Pelo bom estado geral do bebê de 
tarlatana rosa tudo indica ser a primeira hipótese a mais plausível! 

Termos médicos e nomes de enfermidades podem passar des
percebidos se o leitor nào estiver com sua atenção dirigida para o tema 
Medicina e Literatura. É o que se observa no livro O peJcador do Ta bocal, 
de Batista de Lima (7), onde, no meio de trinta histórias pescadas na 
memória da cidade, foram mencionadas várias doenças. Assim, tiveram 
derrame com a banda morta o Coronel Demo após a festa do mês 
de janeiro, o Manoel Vicente, num incidente em Tabacal e o Manoel 
Mendes Pereira, o homem da fila perfeita; Adamastor morreu de .s.e..z.à.Q 
(malária), D. Milica, esposa de Iviacabeu, de tísica (tuberculose) e a sogra 
do bancário .Josimar, de um ataque cardíaco; a filha do fazendeiro An
tônio Moreno foi enterrada com catalepsia: Dom Roberto teve delirium 
flilllfl1I. e Julinho, dor de ouvido com muita febre; D. Bilinha sentiu as 
dores do parto enquanto Maria Cecília, esposa do bancário, pariu em 
plena estrada. Outras condições relacionadas com a Medicina foram 
encontradas tais como: a inauguração de um hospital fantasma na pe
quena cidade e o caso do Dr. Otávio que, apesar do esforço, terminou 
sendo derrotado nas eleições locais. 

Situação idêntica acontece com o romance Incidente em Antare.r 
de Erico Verissimo (8) quando, durante uma greve de coveiros ocor
rida naquela cidade, foram deixados sete cadáveres insepultos. Numa 
alucinação coletiva, os residentes do local viram os mortos descerem 
ao centro da cidade com o objetivo de prestarem contas com os vivos. 
A história fantástica domina o leitor que, de modo geral, não pensa na 
causa da morte desses personagens. Relendo o livro descobri que D. 
Quitéria, uma dama da sociedade, faleceu de infarto do miocárdio; Cí
cero Branco, advogado, de derrame cerebral; José Ruiz, o Barcelona, o 
sapateiro comunista, de ruptura de aneurisma; Erotildes, uma prostituta, 
de � Professor Menandro Olinda, o pianista, cometeu o suicídio; 
João Paz, um pacifista, morreu em decorrên-cia de torturas, porém com 
um atestado de óbito de embolia pulmonar; e, finalmente, o Pudim de 
Cachaça, de cirrose hepática. Além dessas patologias, o autor faz o relato 
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do caso de Zózimo Campolargo, marido de D. Quitéria, o qual faleceu 
alguns anos antes de leucemia num hospital do Rio de Janeiro. 

IMPORTÂNCIA DO TEMA MEDICINA E LITERATURA- 0 estudo 
das doenças nas obras literárias fornece, às vezes, subsídios importan
tes para a História da Medicina. Podem ser citados, como exemplo, a 
tuberculose pulmonar e o escorbuto. 

A tuberculose é uma doença grave que incide em alta freqüência 
no homem. Há registro de sua ocorrência desde a antigüidade com a 
demonstração de lesões tuberculosas típicas em múmias do Egito e em 
esqueletos humanos encontrados no sul da Europa que datam de mais 
de 5.000 anos antes de Cristo (9). 

Os grandes avanços para o controle da enfermidade ocorreram 
no final de século XIX, com os trabalhos de Koch, e no início da quar
ta década do século XX, com a descoberta de medicamentos efetivos 
para a erradicação da doença. As principais drogas antituberculosas 
surgidas após esse período foram a estreptomicina, a hidrazid:., o PAS, 
o etambutol, a rifampicina e a pirazinamida, as quais ocasionaram um 
alto índice de cura, acabando com o tratamento antigo de repouso e 
internações prolongadas. 

Dinah Silveira de Queiroz publicou em 1939 o romance f<lo
radax na .rerra (10), que descreve a história de uma jovem portadora de 
tuberculose pulmonar e de sua permanência numa serra em busca da 
cura do terrível mal. O tratamento da época consistia em dieta e repou
so em clima frio e saudável. Os casos mais graves eram submetidos ao 
pneumotórax e à toracoplastia. Com muita sensibilidade a autora narra 
as emoções sofridas pelos doentes durante o prolongado tratamento, 
sendo o clímax da história a descrição de uma hemoptise fatal. Se, de 
um lado, o livro é uma obra-prima da literatura brasileira, cujos trechos 
figuram em célebres antologias, de outro, é uma obra preciosa da História 
da Medicina, pois registra de uma forma perfeita como essa doença era 
tratada antes do advento da terapêutica moderna da tuberculose. 

Escorbuto, ou mal de Luanda, é uma doença rara, cuja causa 
é a deficiência de vitamina C. Era freqüente no período das grandes 
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navegações produzindo um quadro clintqo devastador e repulsivo (11). 
Evidenciava-se clinicamente por hemorqgias na pele, músculos e apare

lho digestivo. Havia de característico um grande comprometimento das 
gengivas que ficavam inchadas, apodreciam e exalavam um mau odor, 
intenso, necessitando serem cortadas com navalha. 

Camões, no canto V. 81-82, de O.r Lu.ríada.r (12), faz uma nar
ração perfeita do escorbuto: 

E foi que de doenp1 crua e feia, 
",1 mai.r que eu num'tl tJi, de.rampararam 
i\1.uito.r a t'ida, e em terra e.rtranha e alheia 
ÜJ OJJOJ para .rempre Jepultaram. 
Quem b,werá que Jem o ver o creia? 
Que tão di�formemente ali lhe incharam 
.�lJgengiva.r na bom, que tTeJàa 
A mrne, e juntamente apodreáa. 

Apodreáa cum fétido e bruto 
C"/Jeiro, que o ar vizinho inficionava. 
Não tzí1hamoJ ali médim a.rtuto, 
Cirurgião .rutil menoJ Je acbm·a,· 
Ma.r qualquer, ne.rte ojicio pouco inJtrudo, 
Pela mm e já podre aJSi cortava 
Como se fora morta; e bem convinha, 
PoiJ quem morto jimva quem a tinha. 

Considerando que, nos dias atuais, o escorbuto é uma doença 
extremamente rara, Camões, ao descrevê-la, deu uma excelente contri
buição para a História da Medicina! 

A leitura de um romance que apresenta situações médicas raras 
pode, às vezes, oferecer valiosos ensinamentos aos doutores e estudantes 
de Medicina. Assim, no livro de .-\. J. Cronin, A ádadela. Romance de um 
médico (13), há um interessante episódio em que o Dr Andrew Mason 
atende a um paciente com loucura. Após a realização do exame físico 
ele verificou que a causa da mesma era um distúrbio da glândula tireóide 
denominado mixedema. Esse aspecto inusitado da doença não recebe 
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grande destaque nos compêndios de Endocrinologia. O conhecimento 
adquirido com a leitura desse livro permitiu que, anos após, eu fizesse o 
diagnóstico de mixedema em um caso complicado de uma paciente com 
esquizofrenia, a qual ficou boa do distúrbio psiquiátrico com tratamento 
dirigido para a tireóide (14). 

Outro aspecto interessante do estudo do tema Medicina e Li
teratura é verificar que algumas obras devem ter contribuído para a 
elaboração de leis de cunho social na área da saúde. Os livros A ádade/a, 
de A J. Cronin e /l retirada da Lzguna, de Visconde de Taunay, exem
plificam esse item . 

.A. J. Cronin, no livro A ádadela. Romance de um médico (13), narra 
a alta freqüência das complicações pulmonares encontradas nos tra
balhadores das minas de carvão. A obra teve uma grande repercussão 
mundial, inclusive com debates no Parlamento inglês, e pôde mostrar 
à população os problemas médicos e sociais gerados nos ambientes 
insalubres a que os mineiros estavam submetidos. 

Alfredo d' Escragnole Taunay, jovem oficial de Artilh<��ia, parti
cipou da Força Expedicionária de Mato Grosso que invadiu o norte do 
Paraguai em abril de 1867. Ao chegar na fazenda de Laguna, o coman
dante Coronel Camisão, verificando que não podia manter seus subor
dinados em território inimigo por muito tempo, deu ordem de retirada, 
a qual foi descrita com muita emoção na obra A retirada da Ltzguna (15). 
Durante a marcha de regresso, a tropa sofreu inúmeros reveses, entre 
os quais as várias incursões da cavalaria paraguaia e uma grave epidemia 
de cólera morbo. Essa enfermidade dizimou grande parte da coluna e 
causou mais mortes que a própria ação do inimigo. 

Nessa obra épica, em várias ocasiões, Taunay descreve a preocu
pação dos militares de morrerem em combate e deixarem suas famílias 
com dificuldades financeiras. Não havia previdência social na época e 
a morte do militar no decurso da guerra fazia com que a esposa e os 
filhos ficassem desamparados e, com freqüência, na miséria. 

Após a Guerra do Paraguai, Taunay foi deputado em duas le
gislaturas quando apresentou os projetas de leis da imprescritibilidade 
dos direitos das viúvas dos militares ao meio soldo; da equiparação do 
direito das viúvas dos oficiais falecidos nos acampamentos, de moléstia, 
ao dos mortos em combate; e o da contagem em dobro do tempo de 
serviço em campanha para a reforma dos militares. Essas leis sociais 
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antecederam quase cinqüenta anos à chamada lei Elói Chaves, que é 
considerada a primeira "lei de previdência para a Previdência" no Brasil, 
promulgada em janeiro de 1923, a qual criava a Caixa de Aposentadoria 
e Pensão dos Ferroviários (16). 

Assim, baseado na sua experiência de guerra descrita em A re
tirada da La_guna, Taunay, no último quartel do século XIX, teYe a idéia 
avançada de apresentar projetos de lei que se constituíram num dos 
primeiros passos da previdência social no Brasil. A doença e a situação 
dos militares influenciaram o notável escritor carioca. 

PREDILEÇÃO DE ALGUNS AUTORES POR TERMOS MÉDICOS- Alguns 
autores gostam de caracterizar seus personagens utilizando termos mé
dicos. Assim, Eça de Queirós, em O Crime do Padre ,4maro (17), descreve 
o chantre Carvalhosa como uma pessoa que soprava de .<Wna; o padre
mestre era um velho gotoso: o Padre Navarro, uma criatura� com a 
pele picada das bexigas: a empregada Ruça, vivia sempre� e o Padre 
Amaro era, no tempo de estudante, . . . "um rapa\]ranzino, acanhado cheio de 
e.1pinha.r carnaú . . . . ", amarelado e com a "cara de quem tem lombriga.r': 

O mesmo autor, no conto O Mandan·m (18), refere que ele era 
gQ1Q.5Q e cita a presença de crianças piolhosas e de uma viúva rica 
que sofria de um catarro crônico. Já no conto O Moinho(19), descreve 
o marido de Maria da Piedade como sendo ' : .. inválido, .rempre de cama, 
inuti!i:;_ado por uma doenm da e.rpinha ' : .. e os filhos ': .. doente/, c-reJCendo pouco 
e mm diâmldade. cbeio.r de tumore.r nas orelha..-, (borõe . .- e tn . .rtonbo.r ·: 

Outro aspecto curioso encontrado na obra do escritor português 
é que ele, repetidas vezes, fulminava seus personagens com apoplexia. 
Em O crime do Padre Amaro, na fase inicial do romance, cinco personagens 
morrem dessa doença: 

·: .. o pároco da Sé, José AtJiguéú, tinha momdo de madrugada de uma apoplexia. 

O pároco era uma homem sm�giiíneo e nutrido que passci/Ja entre o clero dioi'esano 

pelo mmilão do.r comilõe.r . .. " 

" O pai de Amaro tinha mom'dv de apoplexia" 

"Num domingo gordo, uma mtmbã, depoú da mi.rsa, ao .-hegar-se ao terraço, a 

.fenbora marquesa de repente caiu morta com uma apoplexia" 

"Por e.r.re tempo v .renho r thantre, uma ma11bã, depois do .reu a/moro de af'orda, caiu 
de repente morto mm uma upoplexia" 

·: . . o 1/ot;o ,·banire morrera de api!.Piexia também- como era de tradzi·ão naquela 
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dioceJe, fatal aos chantres;" 

A apoplexia foi descrita pela primeira vez em 1658 pelo médico 
suíço Joahann Jakob Wepfer (20). Tinha como causa uma hemorragia 
cerebral. O vocábulo foi usado na prática médica até a metade do 
século XX quando foi substituído por acidente vascular cerebral ou 
simplesmente AVC e, entre leigos, por derrame cerebral. Hoje o termo 

apoplexia está em total desuso. 

Entre os poetas, i\ugusto dos Anjos, além dos nomes médicos, 
amiúde, abusa de termos científicos. Do longo poema O.r doentes (21), 
os seguintes quartetos servem de exemplo: 
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Dormia embaixo, com a promí.rcua vé.rtia 

No embotamento tm.rso dos .rentidos, 

A mmunhão do.r homen.r reunidoJ 

Pela camaradagem da moléJtia. 

Penam-me o nervo óPtico e a retina ' --

Aponevro.re.r e tendõe.r de Aqui!eJ, 

Re.rto.r repugnantísJimos de bíliJ, 

Voínito.r impregnados de ptialina 

Oh! Dm.rpero daspe.rsoas tÍJicas, 

Adivinhando o ji-io que há na.r !omm, 
Maiorfeliádade é de.r.ra.r cou.ra.r 
Submetida.r apenaJ às leiJfoicaJ! 

E:x.pul.rm; ao.r bomdo.r a exiJtênáa 
Numa baáa autômata de barro, 

Alucinado vendo em cada eJt"arro 
O retrato da própn·a conJáênáa! 

Muitos profissionais da área da saúde gostam de utilizar termos 



clínicos nas suas obras literárias. João Otávio Lobo, médico geral e 
tisiologista, político e figura expoente no mundo das letras, costumava 
escrever curtas composições literárias que, segundo Sânzio de Azeve
do, poderiam ser consideradas páginas puramente parnasianas, porém 
escritas em prosa. Na composição sobre O .rapo, como conhecedor das 
patologias da tireóide, ele viu naquele animal um "espanto pacífico no Q/b.ar 
exqftá!mim" (22). 

Demócrito Rocha, odontólogo e jornalista de renome, no poe
ma épico sobre o Rio Jaguaribe publicado no livro O Ceará (23), utiliza 
grande número de termos médicos: 

O n·o }agumibe é uma m1éria abe11a 
por onde .re eJmrre 
e .re perde 
o .rm�_gue do Ceará. 

O mar não .fe tú�ge de vermelho 
porque o Jangue do Ceará 

é azuL. . 

Todo o plasma 
toda e.r.ra hemoglobina 
na .rirto!e do.r inverno.r 
vai perder-.re no mar 

E a m,Ptura dos aneurirma.r do.r arudes . .. 

. Quanto Iilllgl!.I. perdido . . .  

E o pobre doet�le- o Ceará- anemiado 

eJquelétüo, pedinte e dernutádo 
a va.rta rede mpi!ar a queimar-.re na .roa!heira, 
é o gig{mte mm a m1élia aberta 
resútindo e morrendo 
re.rútindo e morrendo 
re.ri.rtindo e morrendo 

morrendo e re.rútindo ... 
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O jornalista baiano radicado no Ceará continua seu longo poema 
utilizando outras metáforas médicas como: carótida, cérebro, coração, 
pulmão, células, injeções de soro, protoplasma, cromatina, coágulo, 
ventrículo e pinca hemostática! 

EscRITORES "ANTIMÉDicos" - Entre os autores que gostavam 
de criticar os profissionais da saúde destaca-se Jean Baptiste Poquelin 
Moliere, que vi\' eu numa época de grande atraso da Medicina. Naquele 
período o tratamento das enfermidades era extremamente ineficaz e 
dirigia-se principalmente para a "limpeza" do organismo utilizando as 
purgações, as lavagens, as sangrias e os vomitórios, que podiam, em 
algumas circunstâncias, levar os pacientes à morte. 

Moliere escreveu inúmeras comédias e farsas, entre as quais, as 
do chamado "ciclo médico" que são: Médicin vo!ant, L Amour médicin, 

Dom Juan ou !e jeJtin de Pierre, Le lvfédicin malgré !ui, Monsieur Pouneaugnai" e 

Le Malade imaginaire. 

Para que se tenha uma idéia do tipo de critica que Moliere fazia 
aos médicos do seu tempo transcreverei o seguinte trecho do ato II, 1' 
cena da comédia L :/lmour médián (24): 

LrJEHE (dama de companhia de Lucinda)-Que dm:Jaú t•ósfazer, então, 
Senhor, quatro médico..-? Não ba.rta um para matar uma penoa? 
S G�N/IRT;r J .E (pai de Lucinda)- Cale-se. Quatro conselhos valem mai.r 

que um. 
Lr.fETIE- Será que vo.r.rafilha não pode morrer .rem a ajuda de.1RJ .renhore.r? 
Sc;ANARF:LU:- Será que o.r médico.r matam? 
Lr.\FTIT- Sem dúvida; eu conheci um homem que provou, por bom motivo.r, 

que não .re nece.r.rita jamaú dizer: "Uma tal pe.r..-oa morreu de uma febre e 
de uma conge.rtão no pulmão';· mas "Ela morreu de quatro médicos e doi.r 
boticárz.o.r. " 

Voltaire também não poupou os médicos no episódio em que 
Zadig (25) foi ferido por uma flecha produzindo um abcesso no olho 
esquerdo: 
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Foi a Memphúprocurar o grande médico Hermes, que veio com um grande 
cortejo. Ele vi.rita o doente, e declara que perderá o olho; ele prevê me.rmo 



o dia e boru quando o aádente.fune.rto deverá ocorrer: ·�e tive.rse Jido no 
olho direito, dúse ele. eu o tena curado; mas aJ feridas do olho esquerdo 
.relo incuráveiJ': Todú Búbilônia, queixo.ra do deJtino de Zadig, admirou 
a prqfimdeza da áênáa de Herme.>'. Dois dia.r depoú, o abc·e.r.ro drenou de 

forma espontdnea; Zadig curou-Je totalmente. Herme.r e.ro·et•eu um /il;ro 
provando que ele não podena ter .re curado. 

A VIDA E AS DOENÇAS DE ALGUNS AUTORES E SEUS REFLEXOS SOBRE 
AS OBRAS LITERÁRIAS 

Tuberculose pulmonar - Doença extremamente comum aos 
homens de letras, entre os quais pode ser citado Manuel Bandeira. O 
poeta pernambucano contraiu essa enfermidade quando estudante de 
Arquitetura em São Paulo. Tratou-se em clima frio e em sanatórios por 
dez anos. Na sua obra poética encontram-se várias referências a essa 
doença, sendo Pneumotórax (26) a mais conhecida: 

infiltrado. 

Febre, bemopti.re, diJpnéia e .ruore.r noturnoJ, 

A vida inteira que poderia ter Jido e que não foi 

To.r.re, to.r.re, toJH. 

}'v! andou chamar o médico: 

- Diga trinta e trê.r. 

- Trinta e trê.r ... tnnta e trêJ ... trinta e trêJ. .. 

ReJpire. 

- O Jenbor tem uma escavação no pulmão nqmrdo e o pulmão direito 

-Então, doutor, 11rio é po.rJÍIJe/ lentar o pneumotórax? 

-Não. A única .-oi.ra a fazer é tocar um tango argentino. 

Epilepsia- Dostoiévski padecia de epilepsia ou "mal sagrado" e, 
em sua obra, essa doença é encontrada com certa freqüência. No livro 
O idiota (27), o Príncipe l'vfichkin, personagem central do romance, era 
portador de crises epilépticas, tendo passado muitos anos na Suíça para 
tratamento de sua enfermidade. Em decorrência desta haver surgido 
quando jovem e dele apresentar atitudes de um homem bom, distribuindo 
seus bens aos "amigos", era considerado por muitos como um idiota. 
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Entre nós, Machado de Assis tinha epilepsia e, ao contrário 
de Dostoiévski, sempre procurou esconder o mal, inclusive nos seus 
escritos. Esse fato é motivo de discussão por parte de muitos autores 
brasileiros, os quais referem que o grande romancista brasileiro tinha 
repulsa ao nome da doença (28). 

Doenças psiquiátricas - As doenças psiquiátricas mais freqüentes 
são os transtornos do humor e a esquizofrenia. 

Esquematicamente, os transtornos do humor são classificados 
em: transtorno bipolar por apresentar períodos de depressão e excitação 
(mania); transtorno depressivo maior: e a distimia, uma forma mais 
leve de depressão. Essas enfermidades são crônicas, com tendência às 
remissões prolongadas de semanas, meses ou até anos. 

A Psiquiatria estabelece vários critérios para o reconhecimento 
de uma depressão dos quais os principais são: sensação de estar por 
baixo ou arrasado (humor deprimido); falta de interesse ou prazer 
por todas as atividades do dia-a-dia; sensação de não valer nada ou de 
excessiva culpa; insônia ou sonolência; perda ou ganho significativo de 
peso; pensamentos de que seria melhor se estivesse morto, com idéias 
de suicídio. As pessoas residentes em zonas frias, onde no inverno as 
noites são longas e os dias curtos, apresentam uma maior tendência à 
depressão nessa estação do ano. 

Analisando as obras literárias pode-se encontrar, com freqüência, 
escritores com depressão. Carlos d '  Alge em O tern"tório da palavra (29), 
ao discutir o suicídio de Antero de Quental, cita o estudo do Professor 
Miller Guerra, da Faculdade de Medicina de Lisboa, que diz ser o poeta 
portador de uma psicose maníaco-depressiva (transtorno bipolar) e 
tudo indica que a fase depressiva da doença foi o motivo que o levou 
ao trágico desenlace. 

Sânzio de Azevedo, em trabalho recente (30), apresentou estudo 
sobre o poeta cearense Joaquim de Sousa que tirou sua vida jogando-se 
nas águas da baía de Guanabara. Relendo alguns poemas desse jovem de 
vinte um anos de idade, pode-se verificar que ele via tudo como se fosse 
"através de um vidro negro", característico de um estado depressivo: 
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Vúão que bóia .r obre a tez Jombria 
Do lago da de.rcrença e da loucura; 
Traf'O ilegível de uma mão já fria, 
Que re.rvala no t'aOY da .repultura! ... 
Embrulhada no manto da de.rgrara, 
No meu trânio febril a idéia pa.rsa! 

Tudo vÍIJe e .rorri! Mas eu não rio!... 
Alumia o meu dtt dn"o Jangrento, 
E minh 'alma infeliz treme de frio, 
Envolta em den.ro véu sanguinolento; 
Eu vago .robre um mar tnste, .rombno, 
Sobre o ousado batel do meu tormento!... 

Ai! voa, a?Je do céu!... O condenado 
Ve.rte outra vez o crepe do finado!... 

Joaquim de Sousa devia sofrer de séria depressão mas que, certa
mente, nos dias atuais, receberia tratamento adequado da Medicina! 

Flor bela d '  Alma da Conceição Espanca, famosa poetisa portu
guesa, apresentava na sua obra fortes sinais de depressão. Filha ilegítima 
de João Maria Espanca, nasceu no dia 8 de dezembro de 1894 e faleceu 
no mesmo dia, 36 anos após, supostamente de suicídio com dose exces
siva de barbitúricos. Sua vida foi repleta de problemas emocionais tais 
como: o insucesso em três casamentos, ser filha bastarda (o pai nunca. 
a reconheceu em vida como sua filha) e haver o irmão falecido em um 
desastre de avião nas águas do rio Tejo, acidente que se desconfia ter 
sido proposital. Em relação aos problemas de saúde, sabe-se que teve 
dois abortos involuntários e uma doença pulmonar (tuberculose?) em 
1917, quando foi obrigada a se submeter a um tratamento prolongado 
no sul de Portugal (31). 

As alterações do humor podem ser encontradas em toda a obra 
da poetisa. A idéia de morte- um critério de depressão- está presente 
desde a infância como se vê no poema A vida e a morte, escrito aos nove 
anos de idade. No livro Tromndo olhares, no poema As quadra.r dele (I), 
pode-se detectar a mesma idéia com as palavras morrer, sepultura, lousa, 
cemitério, coveiro, cova, enterrar e caixão (32). 
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Os problemas emocionais da poetisa se agravaram após a morte 
do irmão Apeles. Surgiram insônia rebelde, fazendo uso de sedativos, 
emagrecimento, excesso de fumo e tentativa de suicídio em duas oca
siões. É bastante conhecido o soneto À Morte, escrito pouco antes do 
seu trágico desaparecimento (33): 

}.;forte, minha Senhora Dona A1orte, 
Tão bom que deve .rer o teu abrtlf'O! 
L!u�guido e doi'e mmo um doce !af·o 
E como uma rai:v .rereno ej'orte. 

Não há mal que não Jare ou não mnjorte 

Tua mão que no.r guia pas.ro a pa.r.ro, 
Em ti, dentro de ti, no teu regaf'O 

Não há triJte de.rtino ou má .rorte. 

Dona .\1orte do.r dedo.r de veludo 
fetha-me o.r olho.r que já viram tudo! 

Prende-me a.r a.ra.r que voaram tanto! 

Vim da Afoirama, .rou filha de rei, 

Má jàda me encantou e aquifiquei 

A tua e.rpera . . .  quebra-me o enmnto! 

Todos os dados levam a crer que Florbela se suicidou, pois foram 
encontrados dois frascos de soporíferos debaixo do colchão de sua cama. 
Apesar dessas evidências, gostaria de fazer o seguinte questionamento: 
teria sido mesmo um suicídio ou haveria ela ingerido, involuntariamente, 
doses excessivas do barbitúrico? A dúvida reside no fato de o barbital 
ser uma droga hipnótica de ação prolongada a qual foi abandonada da 
prática médica em decorrência de seus efeitos tóxicos, entre os quais o 
envenenamento agudo. Estudos feitos no passado mostraram que, em 
muitas ocasiões, o medicamento falhava, ficando o paciente num "estado 
crepuscular" de semi-inconsciência (34), levando-o a ingerir novas doses 
do remédio, que poderiam causar a morte. 
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Agustina Bessa-Luís, na biografia de Florbela (35), inicia assim a 
discussão sobre a morte da poetisa: 

É um acidente o que a vitimou? É mnheádo o impu!Jo stticida de arto.r 

imom.r ne11rótico.r que apena.r de.rejam atingir a região dum prolongado .rono; 

não .retrata exatamente dum .ruictdio, ma.r duma negligência, dum de.fi'Ontrolo 

que forra a do.re clo.r barbitú1ico..-. tom o fim ele vencer a v�i,ília. 

Amok (amoque) - .-\moque é uma síndrome psicótica ligada à 
cultura encontrada entre os nativos do sudeste da Asia. Caracteriza-se 
por uma explosão selvagem de violência, que faz com que os indivíduos, 
acometidos pela enfermidade, saiam correndo com uma faca na mão 
ferindo ou matando pessoas ou animais que passam pela frente. Finda 
a crise, eles param exaustos, tendo esquecido tudo o que se passou, 
alguns cometendo o suicídio. 

As pessoas atacadas pelo amoque, muitas vezes, padecem de 
distúrbios psiquiátricos (esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva 
e depressão maior), ataques de epilepsia ou têm uma lesão cerebral 
(36). Ocorrências similares foram descritas em jornais da América do 
Norte e, no Brasil, há poucos anos, divulgou-se o caso de um jovem 
estudante de Medicina que entrou disparando uma metralhadora num 
salão de cinema. 

Stefan Zweig, notável escritor austríaco, judeu e refugiado nazista, 
viveu os últimos anos de sua vida no Bri!sil, tendo falecido em Petró
polis, em fevereiro de 1942. Escreveu várias biografias como: hfmia 
/1ntonieta, l-'ernào ele Ma..galbàe.r, O.r con.rtrutore.r do mundo, Mana Stuart, O 
mundo qJte eu vi e A1omento .t"upremo. Escreveu também novelas, entre as 
quais destaca-se .Amok. 

Na novela Amok (37) Zweig descreve de modo comovente o caso 
de uma cólera selvagem com furor homicida surgida em um médico 
alemão, despertada por um amor súbito por uma bela dama inglesa, numa 
colônia holandesa da Asia. Foi essa a única obra desse autor inspirada 
nas experiências de viagem que fez para Índia, Ceilão e Indonésia nos 
anos de 1908 e 1909. AmQ(]Ue é, portanto, uma grave enfermidade 
psiquiátrica narrada em uma obra prima da Literatura! 
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BIOGRAFIA DOS AUTORES- Interessantes dados podem ser obti
dos com esse tipo estudo. Como foi descrito anteriormente a vida e as 
doenças de um escritor, com fregüência, apresentam reflexos sobre sua 
obra. Por outro lado, o simples conhecimento dos padecimentos e da 
causa da morte desses autores, podem nos dar uma idéia da prevalência 
de algumas enfermidades na época em gue viveram. O tema é amplo e 
complexo. Apresentarei a seguir apenas alguns exemplos. 

A tuberculose pulmonar comprometeu, no passado, a vida de 
muitos escritores. Numa lista incompleta, enumeramos os seguintes 
autores gue padeceram desse mal: Castro Alves, Álvares de Azevedo, 
Casemiro de Abreu, José de Alencar, Cruz e Sousa, Humberto de 
Campos, Manoel Bandeira, Moliere, John Keats, Irmãs Bronte, Robert 
Stevenson, Anton Tchekov, Franz Kafka e Antônio Nobre. Muitos deles 
tiveram uma curta existência! 

Augusto dos Anjos foi um poeta muito discutido em relação a 
seus padecimentos. Muitos intelectuais julgavam gue ele sofria e morrera 
de tísica pulmonar, porém os estudos mais profundos levam a crer que 
não era verdade. O médico Humberto Nóbrega, amigo do intelectual 
paraibano, opina que era portador de bronguiectasia, uma enfermidade 
dos brônquios, que pode imitar o quadro clinico da tuberculose (38). 
No capítulo relativo às correspondências, do livro .LJ.uguJto doJ Af!JOJ 
- ObraJ Completa.r (39), encontra-se uma carta da esposa do poeta para a 
Sinhá-Mocinha que esclarece melhor essa matéria. Ela relata os porme
nores da doença que levou seu marido à morte. Afirma que ele faleceu 
de pneumonia lobar direita e gue o exame de escarro feito na ocasião 
revelou ausência de BK (bacilo da tuberculose) e presença somente do 
bacilo da pneumonia! 

Sifi.l.li foi outra enfermidade comum no passado, cujos casos 
graves praticamente desapareceram nos dias atuais com o emprego da 
penicilina. Foram portadores de sífilis Charles Baudelaire (40) e Guy de 
Maupassant (41). Os dois escritores franceses contraíram a doença na 
juventude surgindo posteriormente sérias manifestações neurológicas 
e tentativas de suicídio. Estudos mais profundos serão necessários para 
detectar se essa enfermidade influenciou na obra desses autores. 
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Existe uma grande dificuldade na avaliação precisa das doenças e 
da causa da morte de muitos escritores do passado em virtude de várias 
doenças, conhecidas nos dias atuais, serem desconhecidas no período 
em que viveram. Por outro lado outras enfermidades eram conhecidas 
pelas necropsias, porém faltavam os métodos complementares neces
sários para elaboração do diagnóstico em vida. 

O infarto do miocárdio é uma enfermidade do coração vista com 
freqüência na prática médica. Apesar de ter sido descrita pela primeira 
ve:>: em 1878 só passou a ser diagnosticada rotineiramente após o uso do 
eletrocardiógrafo, o que ocorreu na década de trinta com os trabalhos de 
Wilson, nos Estados Unidos. O caso de Rui Barbosa ilustra o tema. 

No livro Rui BarboJa. EHritos e diJcursos sele tos, ( 42), Carlos Chie
chio termina a Cronologia de Rui com o seguinte trecho: 

1923, Fev. 27- Pela manhã, reunião política, em .rua re.ridênáa, PetrópoliJ: 
rru.rtra-se-1/Je o ê.'Cito da reunião, por ausêmia propoJitada de um mndidato 
ao governo baiano. Indignado, Rui, ''indignado,fala longa e veementemente, 
ouvido em silênáo por todos os preJentes. Ao terminar, comefOU a sentir um 
como aperto doloroso na garganta': 
Fev. 28 - Diagnóstico: ''Parali.ria Bulbar': Diz a seu médú·o: "Doutor, 
não há maiJ nada a fazer. " 
Mar. 1 - Fa/u·e, em Petrópolis à tarde. Oltimas palavras: ''Deus, tende com
paixão dos mettJpadeámentos': Depoú de morto, honras de pre.ridente. 

A queixa de um aperto doloroso na garganta faria, nos dias atuais, 
qualquer internista suspeitar do diagnóstico de infarto do miocárdio. 

Resumo- O tema Medicina e Literatura é fascinante e tem des
pertado um grande interesse entre os homens de letras. No presente 
trabalho foram apresentados os primeiros dados do estudo iniciado há 
vários anos sobre essa matéria, os métodos adotados, a freqüência do 
nome de doenças nos trabalhos literários e a importância do assunto. 
A seguir foram mostrados vários exemplos de autores que gostam de 
utilizar termos médicos nas suas obras, os "antimédicos", a influência 
das enfermidades dos escritores nas suas produções literárias e a pos
sibilidade de se obter informações interessantes após a análise de suas 
biografias. Muitos tópicos discutidos comportam estudos com maior 
profundidade. 
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